VERVOLG VAN DE VOORKANT
de leden van een pastoraatsgroep voldoen, willen zij op een bevredigende
wijze kunnen functioneren? En vele andere vragen zullen op 11 mei aan de
orde komen. De heer Steneker heeft zeer veel ervaring met de opstart van
pastoraatsgroepen overal in het bisdom. Hij zal tevens een aanbod doen voor
een cursus in onze parochie voor kandidaat-leden van de op te richten
pastoraatsgroepen.
Bestuursleden, vrijwilligers van ziekenbezoekgroepen, wijkcontactpersonen en
andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om aan deze informatieavond deel te nemen!!
Van harte welkom!
Mede namens pastoor Huub Spaan,
pastor Jan Eijken
OVERLEDEN
Op vrijdag 25 maart is op 72-jarige leeftijd overleden de heer Johannes F.M.
Bentvelsen (Jan), Prinsessenpad 24 (wijk 1).
In de gezongen uitvaartdienst op woensdag 30 maart hebben wij afscheid van
hem genomen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en sterkte
toe.
VASTENAKTIE
Plant iets moois voor een ander! De Jaboticaba.
Een jongen vroeg eens aan een oude man: “Wat is dat voor struik, waar u mee
bezig bent? “
“Dat is een Jaboticaba”, antwoordde de oude man.
“Duurt het lang voordat er vruchten aan komen?”
“Oh, dat duurt minstens vijftien jaar.”
“En u denkt dat u dat nog meemaakt?” vroeg de jongen.
“Nee, ik geloof niet dat ik nog zo lang leef!”
“Wat levert uw moeite u dan op, oude heer?”
De oude man zei rustig: “Niets, behalve de wetenschap dat niemand de
vruchten hiervan zou plukken als iedereen zo dacht als jij. Wat zou er van ons
worden als niemand vandaag het zaad zou zaaien dat morgen tot voedsel kan
dienen? We kunnen niet alleen voor onszelf leven, we moeten ook denken aan
de generaties die na ons komen. We moeten hen helpen. Wat we nu doen,
heeft zijn gevolgen voor de toekomst.”
Ook op de Filippijnen! Doet u mee? De blauwe kan staat er voor. Tot nu toe
heeft dit € 276,50 opgeleverd.
M.O.V. Missie Ontwikkeling Vrede
PAROCHIESECRETARIAAT WITTE DONDERDAG
Op Witte Donderdag zal het parochiesecretariaat gesloten zijn. Volgende week
ontvangt u het Paasprogramma en het parochieblad zal dan ook voor twee
weken zijn. Copy voor dit blad moet uiterlijk maandag 11 april worden
aangeleverd. Misintenties voor de Paasdagen kunt u nog wel t/m dinsdag 19
april opgeven, maar kunnen dan niet meer in het blad worden opgenomen.
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INFORMATIE-AVOND PASTORAATSGROEPEN TEN BEHOEVE
DE NIEUWE PAROCHIE ONZE-LIEVE-VROUW VAN SION

VAN

Wanneer?
Woensdag 11 mei 2011
Waar? De Schelp, Schipluiden
Hoe laat? 20.00 uur
Het bisdom Rotterdam is bezig een grootscheepse reorganisatie van de
parochies door te voeren: cluster-vorming geheten. Parochies worden
samengevoegd teneinde het pastorale werk voor de komende decennia te
garanderen. Door die schaalvergroting komen de pastorale teams meer op
afstand te staan van de plaatselijke gemeenschappen. De beschikbare
pastores (priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers) worden zo eerlijk
mogelijk over het bisdom verdeeld. Vandaar dat een dringender beroep op de
locale gemeenschappen wordt gedaan om hun verantwoordelijkheid te nemen
en de pastorale nabijheid mede vorm te geven. Pastores worden aldus meer
“tweede-lijns” werkers. Bisdombreed worden zgn. pastoraatsgroepen opgericht op elke parochie-locatie, die enerzijds functioneren als antenne voor het
pastorale team en anderzijds mede uitvoering geven aan het pastorale beleid.
De leden van de pastoraatsgroepen (met elk hun eigen “portefeuille”) werken
nauw samen met het Pastorale team. Het komende bestuur van de parochie
Onze-Lieve-Vrouw van Sion wil daarom in de elke kerklocatie (Den Hoorn,
Schipluiden en Maasland) een pastoraatsgroep oprichten.
Het gaat hier wel om een enorme verantwoordelijkheid, die de betreffende
vrijwilligers op zich nemen. Vandaar dat we hier de hulp inroepen van het
bisdom. Op woensdagavond 11 mei a.s. zal daarom drs. Hein Steneker,
medewerker kerkopbouw en coördinator van de Pastorale School, ons
vertellen over de doelstelling van de pastoraatsgroep. Aan welke eisen moeten
- vervolg zie achterkant -

AGENDA
de
5 weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag
9-4 19.00
EUCHARISTIEVIERING met Nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag

10-4

10.00

WOORD- en COMMUNIEDIENST met
Kinderwoorddienst en zang van het
herenkoor.
Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.

Maandag

11-4

Dinsdag

12-4

19.30

AVONDGEBED in de kapel.

Woensdag

13-4

19.15

GEBEDSDIENST in de kapel, voorbereid
en verzorgd door het Katholiek
Vrouwengilde.
Thema: Samen onderweg zijn.

---

Zondag 10 april 10.00 uur
Voor onze gezinnen + Leonardus en Magdalena Schenkeveld-v.d. Drift +
ouders en familie Kleijweg-Duijndam + Anna Maria Wassenaar + overleden
ouders v. Marrewijk-Groenewegen + Jan de Vette + Astrid Ras-v. Loenen +
Jan en Co Holierhoek-de Vette + overleden familie Holierhoek-de Vette +
Leonardus en Gerarda Arkesteijn-Olsthoorn + Aad v. Leeuwen + Annie v.d.
Zalm-v.d. Helm + Frans v.d. Stap + Henk Mokveld + Aad BergenHenegouwen
+ overleden ouders Annie en Gé Bentvelsen + Tony Smits + Jan v. Marrewijk +
Agaath Alsemgeest-de Jong en Jan Alsemgeest + Adrianus v. Schie
OP HET HUWELIJK BEREIDEN ZICH VOOR:
Cindy Zwaartman en Martijn Duffels
EERSTE LEZING Ezechiël 37, 12-14

Donderdag

14-4

19.30

Vrijdag

15-4

19.30

ROZENKRANSGEBED

GEBEDSDIENST in de kapel met
Vastenoverweging.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Thema: Maak ons tot mensen die vrij
kiezen om Uw weg te volgen.
de
6 weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag
16-4 19.00
EUCHARISTIEVIERING met zang van het
dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Palmzondag
Zondag
17-4 10.00
EUCHARISTIEVIERING met
Kinderwoorddienst en Nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
MISINTENTIES
In alle vieringen bidden wij voor Laurens van Rooijen, José LangstraatMooijman en Johannes Bentvelsen, die kortgeleden zijn overleden.
Zaterdag 9 april 19.00 uur
Voor een zieke echtgenote en moeder + Steef v. Winden + Theo v. Winden +
overleden ouders Theo en Ploon v.d. Stap-v. Marrewijk + overleden ouders
Cornelius en Hendrica v. Winden-Kleyweg + Peter Ruijgt + Gré Hilkhuijsen-v.d.
Linden + Louis v. Velzen

EVANGELIE Johannes 11, 1-45
BANNEUX
Ieder jaar organiseert het Banneux-comité Bisdom Rotterdam verschillende
bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen. Behalve
tijd voor gebed, rust en bezinning, zijn er ook voldoende momenten voor
gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
* een ééndaagse bedevaart op 25 juni 2011;
* een tweedaagse bedevaart op 21 en 22 mei 2011;
Een brochure is verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat. Voor nadere
informatie over de bedevaarten kunt u terecht bij mw. Ria Overbeek, tel. 0152616015, bij mw. A. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-3693148, e-mail:
paula_opstal@hotmail.com, of op de website: www.banneux-comite-bisdomrotterdam.nl.
KINDERWOORDDIENST –
HANDEN UIT DE MOUWEN VOOR DE FILIPPIJNEN
Zondag 10 april is er alweer de laatste viering van het vastenproject.
Deze keer volgen we Niftala in de Filippijnen. Waarom is het bos zo belangrijk
voor deze mensen en wat doen zij om te zorgen dat het bos blijft bestaan? Wat
doet de Vastenaktie om deze mensen te helpen? Wat zullen we gaan
knutselen aan het einde?
Hebben jullie al veel gespaard voor de Vastenaktie?
Vrijdag 15 april kun je het spaardoosje op school inleveren. Volgende week
zondag 17 april is het Palmpasen en gaan we Palmpaasstokken maken. Ook
dan kun je je spaardoosje inleveren.
Heb jij zin? Je bent van harte welkom!!!!
De Kinderwoorddienstgroep

